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1. ENQUADRAMENTO 

O Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) aposta numa formação de um ciclo de estudos 
integrado com uma duração de 10 semestres (5 anos). O curso conferirá o título de Mestre e incluirá 
a realização de uma Dissertação que decorrerá em exclusivo no último semestre, na Unidade 
Curricular de Projecto. No penúltimo semestre, o 9º, em paralelo com uma componente lectiva de 
cinco unidades curriculares correspondentes a um dos quatro perfis em que o curso está estruturado, 
decorrerá a Unidade Curricular de Seminário que pretende desenvolver competências básicas 
associadas a metodologias de investigação e produzir um Plano de Dissertação. 

As Normas de Funcionamento e o Sistema de Avaliação de ambas as Unidades 
Curriculares - (Seminário; 9ºSem.; 5ECTS) & (Projecto; 10ºSem.; 30ECTS)  - decorrem das actuais 
regras em vigor na Universidade do Minho (UM), em especial as que são preconizadas nos seguintes 
Despachos: 

a) Despacho RT-47/2010, de 23 de Abril - Homologa os Calendários Escolares para o ano 
lectivo 2010/2011 para os diferentes ciclos de estudos; 

b) Despacho RT-04/2007, de 23 de Janeiro - Regulamento do Ciclo de Estudos 
Conducentes à Obtenção do Grau de Mestre pela Universidade do Minho; 

c) Despacho RT-47/2007, de 18 de Julho - Regulamento de Inscrição, Avaliação e 
Passagem de Ano dos Ciclos de Estudos Conducentes aos Graus de Licenciado e de 
Mestre da Universidade do Minho; 

d) Despacho RT-32/2005, de 14 de Junho - Determina a adopção das normas para a 
formatação das teses de Mestrado e Doutoramento da Universidade do Minho. 

Nas secções seguintes apresenta-se um conjunto de aspectos relevantes relativos à unidade 
curricular (UC) de Seminário, detalhando questão que visam apresentar e contextualizar o seu modo 
de funcionamento e as metodologias de avaliação.  

2. DEFINIÇÕES E OBJECTIVOS 

A Dissertação é um trabalho de natureza científica que sintetiza a investigação desenvolvida num 
projecto de pesquisa realizado num tema da área de conhecimento da Engenharia Civil do Perfil 
frequentado no 5ºano do curso. Antes de iniciar o trabalho de investigação considera-se fundamental 
definir o respectivo Plano de Dissertação, o qual será aprovado pelo Conselho Pedagógico da Escola 
de Engenharia segundo as regras em vigor na UM. 

Numa primeira fase, durante a UC de Seminário, o trabalho incide fundamentalmente na identificação 
do problema a estudar e respectiva componente de carácter teórico, com vista à preparação do Plano 
de Dissertação. Nesta fase o trabalho recai na recolha de informação e bibliografia relevante para o 
projecto de pesquisa em causa, na selecção das metodologias de abordagem ao problema, na 
identificação e calendarização das tarefas a implementar para a concepção de uma solução para o 
problema proposto e na identificação dos resultados previstos. 

Numa segunda fase, durante a UC de Projecto, o trabalho incide essencialmente na implementação 
das tarefas propostas para a prossecução dos resultados esperados segundo o estabelecido no 
Plano de Dissertação. Nesta fase o trabalho recai na consolidação das metodologias a adoptar, na 
concepção de uma solução para o problema proposto e respectiva implementação e na análise crítica 
dos resultados alcançados. Por fim, será redigida a Dissertação, que se constitui como um 
documento de síntese do trabalho de investigação realizado, de acordo com as regras estabelecidas 
para a sua submissão à defesa em Prova Pública. 

3. SEMINÁRIO – PREPARAÇÃO DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 

Seminário é uma UC obrigatória que está inserida no 1º semestre do 5º ano curricular do MIEC, 
surgindo no plano curricular de todos os Perfis do 5ºano do curso. A carga lectiva semanal é de 
2 horas Teórico-Práticas (TP), 1 hora de Seminário (S) e 1 hora de Orientação Tutorial (OT). Aos 
alunos aprovados a esta UC são-lhe conferidos 5 ECTS. O objectivo fundamental desta UC é que 
cada aluno desenvolva um Plano de Dissertação que será posteriormente implementado na UC 
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Projecto, que decorre integralmente no semestre subsequente. Deste modo, a UC visa estimular o 
início de actividades científicas e o desenvolvimento do sentido crítico, da criatividade e da autonomia 
dos estudantes através da prática da investigação e da aprendizagem dos seus métodos, devendo 
integrar, sempre que possível, essas actividades em projectos de investigação em curso e sendo 
sempre desenvolvida segundo orientação tutorial de um doutorado (supervisor). 

O seu funcionamento e metodologia de avaliação resultam do estipulado no “Regulamento de 
Inscrição, Avaliação e Passagem de Ano” (RIAPA), em vigor na UM. Os instrumentos de avaliação e 
respectiva metodologia têm por base o disposto no referido regulamento. Contudo, atendendo a que 
os elementos de avaliação definidos são de carácter eminentemente de trabalho de projecto a forma 
de avaliação da UC não pressupõe a realização de Exame. Deste modo a obrigatoriedade de tornar 
públicas a avaliação até 5 dias úteis antes do início do período de exames não se aplica. 

A presença às aulas é obrigatória para os alunos que frequentam a UC pela primeira vez. Contudo, 
os alunos com estatuto de trabalhador-estudante poderão ser dispensados da presença às aulas TP 
e S. Desde que o solicitem no prazo de 15 dias após o início das aulas. 

A UC desenrola-se em três modelos de aprendizagem distintos: numa primeira etapa a aprendizagem 
será comum a todos os Perfis (com conteúdos transversais aos quatro Perfis) e decorrerá em aulas 
do tipo TP; numa segunda etapa a lecionação é comporta por módulos e será independente por 
Perfil. Na segunda etapa estão previstas aulas do tipo TP e S, com conteúdos específicos para cada 
um dos Perfis, e horas de orientação tutória (OT), com acompanhamento individual de cada aluno 
pelo seu orientador (supervisor) e serão explorados conteúdos específicos para o tema de 
Dissertação em causa. 

Assim, os conteúdos programáticos de Seminário incluem três vertentes distintas: 

 Conteúdos transversais, comuns a todos os perfis; 

 Conteúdos relativos a cada perfil; 

 Conteúdos específicos a cada aluno em função do tema de dissertação atribuído. 

A distribuição por tipo de hora lectiva destes conteúdos programáticos é feita da forma apresentada 
em seguida. 

Os conteúdos transversais decorrem nas horas lectivas TP comuns a todos os perfis e por um 
período de até 15h. Os respectivos conteúdos programáticos são: Introdução ao processo de 
investigação; Metodologias de investigação científica; Meios bibliográficos disponíveis na 
Universidade do Minho para pesquisas científicas; Pesquisa de trabalhos de referência em bases de 
dados científicas; Revisão crítica da literatura; Processos de decisão relativos a abordagens e 
estratégias de investigação; e, Definição de estruturas de publicações científicas. 

Em cada perfil serão assegurados diversos conteúdos programáticos específicos que ficam 
distribuídos por horas lectivas TP e S, por um período de até 15h+15h, respectivamente. A lista 
detalhada e calendário dos conteúdos para cada Perfil serão apresentados aos alunos pelo(s) 
docente(s) que leccionam a UC para os respectivos Perfis. 

No decorrer da segunda etapa são apresentados os temas de dissertação propostos pelos doutores 
do DEC e dos Centros de Investigação ISISE e C-TAC, para cada um dos Perfis. Esses temas serão 
posteriormente atribuídos aos alunos, por Perfil, segundo processo específico e disposições 
emanadas da Direcção de Curso. Logo que os temas de dissertação sejam atribuídos aos alunos 
estes passam a ter um orientador (supervisor) que irá definir os trabalhos conducentes à realização 
do Estado da Arte e do Plano de Dissertação. 

4. TEMAS DE DISSERTAÇÃO 

A proposta e atribuição de temas relativos aos problemas a estudar em cada um dos Perfis serão 
coordenadas pela Direção de Curso conjuntamente com a coordenação de cada um dos Perfis e 
decorrerá das propostas formuladas pelos Doutores do Departamento de Engenharia Civil e dos 
Centros de Investigação ISISE e C-TAC. A proposta de temas deverá ser a adequada ao número de 
alunos inscritos em cada um dos Perfis e será formalizada por cada um dos Doutores do DEC, 
segundo ficha tipo instituída, após validada pelos responsáveis de cada área disciplinar ou grupos de 
investigação. Caso algum Perfil entenda como oportuno fazer uma primeira subdivisão dos alunos por 
grandes áreas temáticas dentro do Perfil, antes da atribuição dos temas propriamente ditos, essa 
etapa será coordenada de forma individual e direcionada aos alunos do Perfil. Também, 
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pontualmente, poderá ocorrer a atribuição de um Tema a um determinado aluno em resultado de um 
processo casuístico de definição de um tema e se o aluno e o orientador acordarem conjuntamente 
nessa proposta (que terá que ser sempre validada pelo Diretor de Curso). 

Os temas serão atribuídos no decurso da UC Seminário e vincularão os alunos e respectivos 
Orientadores para o desenvolvimento do Plano da Dissertação e posterior Dissertação. A validade da 
atribuição do Tema apenas diz respeito ao ano em curso, pois a continuidade do desenvolvimento do 
mesmo no ano lectivo subsequente está condicionado pela anuência do Orientador. 

5. ORIENTAÇÃO 

A orientação da Dissertação rege-se pelas normas em vigor na UM e sintetizadas no Regulamento 
Interno do MIEC. As mesmas regras são extensíveis, com as devidas adaptações, à orientação 
tutorial durante a preparação do Plano de Dissertação. 

Logo após a distribuição dos temas de Dissertação pelos alunos, o processo de orientação 
conducente à Dissertação tem início com a preparação do Plano da Dissertação. Contudo, a 
efectivação da orientação apenas decorre do processo de aprovação do Plano de Dissertação por 
parte do Conselho Pedagógico da Escola de Engenharia (CPEEng). 

Segundo as normas em vigor na UM, o Plano de Trabalhos conducente à Dissertação tem que ser 
aprovado obrigatoriamente pelo CPEEng, que no decurso dessa aprovação designará também o 
Orientador. O referido processo decorre segundo as regras estabelecidas no art.º 9º do Regulamento 
Interno do MIEC. Atendendo a que todos os alunos no âmbito de Seminário têm que desenvolver e 
defender um plano de trabalhos para a respectiva dissertação, será esse mesmo plano, que após 
aprovado no âmbito da UC do primeiro semestre, será submetido ao CPEEng no início do segundo 
semestre. 

Independentemente do processo de avaliação efectuado em Seminário a avaliação do conteúdo 
científico e técnico do Plano de Dissertação apresentado pelo aluno decorre das normas em vigor na 
UM para a avaliação de UC de um ciclo de estudos conducente ao grau de mestre. 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Atendendo a que o principal objectivo da UC é a revisão do estado do conhecimento sobre o 
tema/problema que versará a Dissertação e a preparação do respectivo Plano de Trabalhos, esses 
serão os elementos de avaliação a considerar na UC. Atendendo ao cariz de ambos os elementos de 
avaliação considera-se que esses são equiparáveis a trabalho de projecto, pelo que fica excluída a 
possibilidade de efectuar a avaliação por exame. 

Os elementos serão avaliados segundo três componentes obrigatórias, com as seguintes 
ponderações: 

 Síntese do estado de conhecimento – Estado da Arte 35% 

 Plano de Dissertação - documento escrito 35% 

 Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação 30% 

Cada uma dessas componentes terá prazos específicos e será avaliada da seguinte forma: 

 Avaliação pelo orientador do documento relativo ao estado do conhecimento sobre o 
tema/problema - Estado da Arte. Cada orientador definirá para os seus alunos um prazo para 
a respetiva entrega (a entrega não deve ultrapassar o dia 28 de fevereiro de 2014); 

 Avaliação do documento escrito do Plano de Dissertação pelo Orientador. O aluno deverá até 
ao dia 07 de março de 2014 depositar numa plataforma online criada para o efeito 
(http://www.civil.uminho.pt/planning/miec/Aluno_Plano_Sem.aspx ) um ficheiro em formato 
PDF com o respetivo Plano; 

 Avaliação da Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação efetuada perante um júri. As 
sessões serão agendadas pela Direcção de Curso para os dias 10 a 12 de março de 2014, 
segundo calendário a ser organizado para cada Perfil. Cada sessão será presidida por um júri 
constituído por pelo menos dois doutores, a nomear pela Direcção de Curso. 

http://www.civil.uminho.pt/planning/miec/Aluno_Plano_Sem.aspx
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A apreciação do documento relativo ao Estado da Arte apenas contemplará a avaliação do 
orientador. Tendo por base a apreciação do orientador cada aluno será classificado nesta 
componente com uma classificação na escala de 0 a 20 valores. 

A apreciação do Plano de Dissertação será feita pelo orientador. Tendo por base a apreciação do 
orientador cada aluno será classificado nesta componente com uma classificação na escala de 0 a 
20 valores. 

A apreciação da Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação contemplará os pareceres dos dois 
membros do júri, examinadores internos (doutorados) nomeados pela Direcção de Curso, e será 
ponderada por uma avaliação entre pares, nesta caso entre os alunos que em cada perfil apresentam 
e defendem os seus Planos de Dissertação numa mesma sessão. Tendo por base a apreciação dos 
dois avaliadores, expressa autonomamente e de forma escrita, e a contribuição da avaliação dos 
alunos do perfil, com um peso relativo de 40%, 40% e 20%, respectivamente, cada aluno será 
classificado nesta componente com uma classificação na escala de 0 a 20 valores. 

De forma a assegurar uma avaliação uniforme para todos os alunos são propostos em Anexo grelhas 
de critérios a adoptar na avaliação dos documentos escritos e da apresentação e defesa do Plano. 
No entanto, o orientador e os membros do júri podem escolher critérios e modelos de avaliação 
próprios, devendo contudo explicitar os critérios adoptados e fundamentar sempre as classificações 
numéricas atribuídas. Sempre que oportuno, os avaliadores podem acrescentar à sua avaliação um 
conjunto de comentários redigidos em formato livre, que será anexo ao processo de avaliação e 
transmitido ao aluno. 

Para aprovação à UC é necessário o cumprimento simultâneo das seguintes condições: 

a) Frequência de pelo menos dois terços do total de aulas leccionadas (para os alunos que 
frequentam a UC pela primeira vez); 

b) Classificação mínima de 10 valores em cada um dos três elementos de avaliação definidos. 

No que respeita à avaliação específica desta UC deve-se considerar que essa avaliação transcende a 
própria UC, uma vez que o Plano de Dissertação não sendo avaliado positivamente compromete em 
definitivo a continuidade da supervisão por parte do Orientador e a admissão à Dissertação. 
Atendendo a que Seminário e Dissertação são duas UC’s do mesmo ano lectivo, a primeira UC não 
pode constituir precedência sobre a segunda. Contudo, um aluno que não consiga ver aprovado o 
seu Plano de Dissertação, e portanto reprove a Seminário, não reúne condições para dar início aos 
trabalhos conducentes à UC de Projecto. Deste modo, o sucesso na UC Seminário é condição 
obrigatória para a submissão do Plano de Dissertação ao CPEEng e respectiva admissão à 
Dissertação. 

7. ESTADO DA ARTE E PLANO DE DISSERTAÇÃO 

Como foi identificado anteriormente, os alunos devem redigir dois documentos autónomos, mas 
complementares. O primeiro documento versará sobre o estado de conhecimento relativo ao 
tema/problema em causa e o segundo corresponderá ao Plano de Dissertação. 

O documento relativo ao estado de conhecimento - Estado da Arte - deverá possuir um conteúdo e 
estrutura adequados ao tema/problema em estudo e deverá seguir os objectivos definidos para o 
mesmo pelo orientador. Também, preferencialmente, esse documento não deverá ultrapassar as 20 
páginas e o texto principal, suportado por uma actualizada síntese de informação e bibliografia 
relevante, deve permitir uma correcta identificação do problema a estudar, da respectiva componente 
de carácter teórico e de metodologias relevantes. 

O documento relativo ao Plano de Dissertação deverá caracterizar detalhadamente o projecto de 
pesquisa, apresentar uma breve discussão sobre as metodologias que serão adoptadas no trabalho 
de investigação e identificar os resultados previstos e sobre os quais incidirá a análise crítica da 
dissertação. Deve, ainda, identificar e calendarizar as tarefas a implementar para o estudo e 
concepção de uma solução para o problema proposto. Sempre que aplicável, as tarefas devem 
descrever os meios experimentais necessários e a sua disponibilidade. 

Tendo em vista assegurar uma uniformidade dos Planos de Dissertação entregues pelos alunos do 
curso será disponibilizado um template que definirá a estrutura e formatação do documento a 
entregar. 
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A pesquisa de informação e bibliografia pertinente para a preparação e elaboração do Estado da Arte 
e do Plano de Dissertação deverá ser desenvolvida pelo aluno sob supervisão do seu orientador. 
Durante o período de desenvolvimento dos trabalhos devem realizar-se reuniões entre o aluno e o 
orientador para acompanhamento dos mesmos: (i) de forma a definir e/ou clarificar os objectivos a 
atingir; (ii) para avaliação dos progressos conseguidos e definição dos trabalhos ainda a realizar; 
(iii) para validação dos documentos ou identificação de correcções finais antes da entrega. 

8. APRESENTAÇÃO E DEFESA DO PLANO DE DISSERTAÇÃO 

A Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação deverá permitir aos alunos apresentarem aos 
colegas que frequentam o mesmo Perfil e a um júri constituído por dois doutores os principais tópicos 
do Plano de Dissertação proposto no documento escrito. 

A duração máxima da apresentação será de 12 minutos, que devem ser escrupulosamente 
cumpridos e controlados pelo júri. Após a apresentação segue-se um debate promovido em exclusivo 
pelos membros do júri que não deve exceder os 8 minutos. Durante o debate o aluno dispõe do 
mesmo tempo de resposta que os membros do júri possuem para a formulação das questões, ou 
seja, 4 minutos para cada uma das partes. O período de debate servirá para esclarecer aspectos que 
tenham suscitado dúvidas aos membros do júri. 

A formatação e organização da apresentação são de formato livre, desde que clara e seguindo uma 
expressão gráfica perceptível. No início de cada sessão as apresentações devem ser disponibilizadas 
pelos alunos em formato digital (preferencialmente em formato MS-PowerPoint) de forma a ser 
exposta através de um projector multimédia. 

A avaliação desta componente terá uma ponderação resultante de uma avaliação entre pares, 
efectuada pelos alunos que em cada perfil apresentam e defendem os seus Planos de Dissertação 
numa mesma sessão. Para o efeito a Direcção de Curso distribuirá pelos alunos um formulário em 
que cada um estabelecerá uma hierarquia para as apresentações, desde a melhor até à pior, não 
podendo empatar nenhuma. Assim, todos os alunos de uma determinada sessão terão que estar 
presentes durante as apresentações dos colegas de forma a poderem expressar a sua classificação. 
Em cada sessão de apresentação dos Planos, cada aluno classificará as apresentações dos 
restantes colegas estabelecendo um “ranking” de 1 até n-1, sendo n o número de apresentações da 
sessão, ordenando as apresentações da melhor (1) para a pior (n-1). Após essa classificação, cada 
aluno ficará com um número de pontos idênticos à soma de pontos que lhe foram atribuídos pelos 
colegas. Posteriormente, essa classificação por pontos será convertida numa escala normalizada 
entre 0 e 1, em que a melhor apresentação terá a classificação de 1 e a pior de 0. 

A apresentação mais bem pontuada ficará com uma classificação, na escala 0 a 20 valores, igual à 
classificação mais elevada conferida pelo júri às apresentações da sessão em causa. Da mesma 
forma, a apresentação pior pontuada ficará com uma classificação igual à classificação mais baixa 
conferida pelo júri. As classificações das restantes apresentações serão obtidas utilizando uma 
transformação de variação linear entre a melhor e a pior classificação seguindo a pontuação obtida 
pela classificação dos alunos. Para melhor clarificação do método apresenta-se no quadro 1 um 
exemplo de aplicação para um universo de 5 alunos. 

Quadro 1 – Metodologia para classificação do “Plano de Dissertação – apresentação oral” 

Apresentação do 
Ranking definido pelo aluno Total de Pontos 

(Pi) 

Escala 
normalizada 

Classificação 

Final 1 2 3 4 5 

Aluno 1 - 1 1 2 2 6 0,8889 16,6 (2) 

Aluno 2 1 - 2 1 1 5 1,0000 17,0 (1) 

Aluno 3 2 3 - 4 3 12 0,2222 13,9 (2) 

Aluno 4 4 2 3 - 4 13 0,1111 13,4 (2) 

Aluno 5 3 4 4 3 - 14 0,0000 13,0 (1) 

Escala Normalizada - Valor = 1-(Pi-Pmin)/(Pmáx-Pmin) 
(1) Classificações limite atribuídas pelos membros do júri. 
(2) Classificação obtida por interpolação entre as notas máxima e mínima seguindo o valor da escala normalizada. 
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Caso algum aluno, salvo motivo de força maior, não compareça à sessão de apresentação prevista 
para o perfil a que pertence, obterá a classificação de 0 valores na componente relativa à 
apresentação. 

Caso algum aluno se recuse a preencher o formulário de avaliação dos colegas, ou não o preencha 
devidamente, ficará com a classificação atribuída apenas pelo júri à sua apresentação (perdendo os 
20% da classificação atribuída pelos alunos do perfil). 

9. MELHORIA DE NOTA 

As UC’s relativas ao desenvolvimento do Plano de Dissertação e da Dissertação, propriamente dita, 
possuem um regime especial para melhoria de nota. 

Assim, um aluno que pretenda fazer melhoria de nota no ano subsequente ao que foi aprovado a 
Seminário terá que desenvolver o processo de avaliação subordinado a um novo tema. 

Contudo, justifica-se referir que um processo de melhoria de nota, que envolve a decisão do aluno e 
também deve comprometer directamente o respectivo orientador, deve ser entendido como uma 
situação excepcional ao regular funcionamento das UC de Seminário. 

10. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ao presente documento serão analisados e decididos pela Direcção de Curso do 
MIEC. 
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ANEXO – PROPOSTA DE GRELHAS DE AVALIAÇÃO 

Os avaliadores dos documentos relativos ao Estado da Arte e ao Plano de Dissertação, caso entendam 
adequado, podem seguir os critérios de avaliação e os pesos relativos preconizados nos quadros 1 e 2, 
adoptando a escala de avaliação proposta. Sempre que oportuno, os avaliadores podem acrescentar à sua 
avaliação um conjunto de comentários redigidos em formato livre, que será anexo ao processo de avaliação e 
transmitido ao aluno. 

Quadro 1 – Grelha de avaliação do “Estado da Arte - documento escrito” 

Critérios 
Peso 

relativo 

Apreciação de cada critério (*) 

0 5 8 11 13 15 17 20 

Qualidade e pertinência da selecção de 
informação e bibliografia 

60% 
  

      

Discussão sobre as metodologias previstas 20%         

Qualidade do documento, estrutura e 
coerência entre as diversas secções 

10% 
  

      

Espírito de síntese 5%         

Criatividade e espírito crítico 5%         

Nota * - a apreciação de cada critério segue a seguinte escala qualitativa que se traduz na escala numérica proposta:  
Ausente – 0; Muito Insuficiente – 5; Insuficiente – 8; Razoável – 11; Médio – 13; Bom – 15; Muito Bom -17; Excelente – 20 
(para situações de uma qualidade insuperável). 

 

Quadro 2 – Grelha de avaliação do “Plano de Dissertação - documento escrito” 

Critérios 
Peso 

relativo 

Apreciação de cada critério (*) 

0 5 8 11 13 15 17 20 

Formulação dos objectivos 25%         

Metodologia prevista 25%         

Resultados esperados 15%         

Faseamento e calendarização 15%         

Qualidade do documento, estrutura e 
coerência entre as diversas secções 

10% 
  

      

Espírito de síntese 5%         

Criatividade e espírito crítico 5%         

Nota * - a apreciação de cada critério segue a seguinte escala qualitativa que se traduz na escala numérica proposta:  
Ausente – 0; Muito Insuficiente – 5; Insuficiente – 8; Razoável – 11; Médio – 13; Bom – 15; Muito Bom -17; Excelente – 20 
(para situações de uma qualidade insuperável). 

 

Os membros do júri da prova de Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação, caso entendam adequado, 
podem seguir os critérios de avaliação e os pesos relativos preconizados no quadro 3, adoptando a escala de 
avaliação definida nesse mesmo quadro. Sempre que oportuno, os avaliadores podem acrescentar à sua 
avaliação um conjunto de comentários redigidos em formato livre, que será anexo ao processo de avaliação e 
transmitido ao aluno. 

Quadro 3 – Grelha de avaliação da Apresentação e Defesa do Plano de Dissertação 

Critérios 
Peso 

relativo 

Apreciação de cada critério (*) 

0 5 8 11 13 15 17 20 

Estrutura da apresentação 10%         

Pertinência da informação apresentada 30%         

Equilíbrio entre texto e ilustrações 10%         

Base teórica apresentada de forma clara 20%         

Espírito de síntese 10%         

Criatividade e espírito crítico 10%         

Capacidade de Comunicação 10%         

Nota * - a apreciação de cada critério segue a seguinte escala qualitativa que se traduz na escala numérica proposta:  
Ausente – 0; Muito Insuficiente – 5; Insuficiente – 8; Razoável – 11; Médio – 13; Bom – 15; Muito Bom -17; Excelente – 20 
(para situações de uma qualidade insuperável). 

 


